
 

 

 

Amigos cuatro ejercicioste 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 31160  



 

 

Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.  

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Alfabetisk ordlista finns i en egen flik. 

 Kursivering av ord skrivs i textview med versaler. Om delar av ett ord är markerat 
skrivs ordet först med gemener följt av de markerade bokstäverna inom parentes. 

 Ikonbilder är strukna ut boken.  

 De bilder som behövs för att lösa uppgifter finns beskrivna. Du kan läsa dem nedan. 
Vissa bildbeskrivningar, som behövs för att eleven ska kunna lösa uppgiften, har 
placerats som brödtext. 

 Instruktioner som inte fungerar för elever med synnedsättning har strukits eller 
ersatts med markera. Uppmaningar som: skriv i din skrivbok, stryk under, ringa in 
osv. 

 Korsord skrivs som listor och eleven får antalet bokstäver som det nya ordet ska ha.  

 Uppgifter med Verdadero/falso. Här uppmanas eleven att: Svara v för verdadero 
och f för falso. Det samma gäller för uppgifter där eleven ska kryss för sí eller no. 
Här uppmanas eleven att svara s för sí och n för no. 

 Matriser med grammatik står ofta som listor istället t.ex. sid 18 

 salir gå ut/avgå  

 yo ---  
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 tú ---   

 él/ella/Ud sale  

 nosotros ---   

 vosotros ---   

 ellos/ellas/Uds --- 
 

 hacer göra 

 yo ---  

 tú ---   

 osv. 

 Listor där eleven ska välja svar har fått tillägg av abc. Då kan eleven svara med 
frågans nummer och vald bokstav. Ex sid. 4: 
1 El texto trata de ... 

a)  un chico 

b)  un sueco 

c)  una persona que se hace el sueco 
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Sidspecifika förändringar 

27 

Följande bildbeskrivning finns tillagd som brödtext:  
a) Paraply = 100 poäng  = 100 dollar 
b) En filmkamera och en mobil. 
c) Henrik sitter på pendeltåget från Märsta. På sätet bredvid honom ligger en mobilt. 
d) På skärmen på en mobil står: 128 Vill du spela ett spel? Ja eller nej? 
e) Henrik springer upp för en trappa med paraplyet i handen. 
f) På mobilen står: Grattis HP! Du har 100 dollar på ditt bankkonto./Spelledaren 
g) Henrik tänker att det är Mange. 
h) Henrik tänker: Vad är spelet? Vem är Spelledaren? Vad betyder numret 128? 
i) Henrik klickar JA på mobilen 
j) Henrik lägger mobilen på ett bord och frågar: Är det du? Någon svarar: Nej 

76 

Följande bildbeskrivning finns tillagd som brödtext: 

11 teckningar som visar: 

- En tjej som vaknar. 
- En tjej som spelar och skjuter mål i fotboll. 
- En tjej som springer. 
- En kille som sjunger (håret står rakt upp). 
- En kille som gråter. 
- En tjej som dricker. 
- En tant som tittar på TV. 
- En man som pratar i telefon. 
- En man som äter. 
- En tjej som läser. 
- En kille som skriver. 
- En kille som skriver. 

81 

Följande bildbeskrivning finns tillagd som brödtext: 

En bildserie visar texten om tjejerna Frida och Susana som tappat passen. Detta händer i 
bilderna: 

 

 1 Frida frågar efter passet.  

 2 Susana säger: I väskan? I ryggsäcken?  

 3 Frida säger: Nej. Du brukar ta det viktigaste.  

 4 Tjejerna åker till Svenska ambassaden  
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 5 Tjänstemannen frågar: Sverige? Susana säger: 9.00 em  

 6 Tjänstemannen säger: Hit imorgon mitt på dagen!  

 7 Tjänstemannen säger: Polis? Susana säger: Nej – genast! 

97 

Följande bildbeskrivning finns tillagd som brödtext: 

8 teckningar som visar: 

- Fotbollspelare 
- Åskådare 
- Fotboll 
- Fotbollsplan 
- Fotbollslag 
- Körledare 
- Fotbollsmål 
- Tränare 

107 

Ordsoppan skrivs så här. Observera att alla ord hittas bakifrån. 

 apoalotsip 

 íqnlecrácr 

 aíciloprxm 

 onisesabaz 

 leratamfkz 

 ocrarapsid 

 tanemirczt 

 priromorit 

137 

Här finns tillagt att eleven istället för att rita kan välja ett foto. 
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Till läsaren 

Det finns inget facit i boken. 

Alfabetisk ordlista finns i en egen flik.  

Markerad text står med STORA bokstäver. 

Ord och glosor står rutor. 

I många uppgifter finns ett exempel gjort. I denna bok skrivs exemplet med STORA 
bokstäver.  

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Om eleven svarar i dator gör då en mapp i datorn namnad spanska, i den mappen 
gör du en mapp för den här boken. På så vis byggs en trädstruktur upp så att eleven 
själv kan hitta och spara sina dokument. 
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Bildbeskrivningar 

36 

Gummor 

 Señora Hernández: 72 años, 1 000 000 euro, tjock, ledsen 

 Señora González : 84 años, 7 000 000 euro, tjockare, mer ledsen 

 

Bilar 

 Vit bil: 24 000 euro, 150 km/h, 2002 

 Grå bil: 20 000 euro, 180 km/h, 2004 

 Svart bil: 18 000 euro, 200 km/h, 2006 

 

Tyngdlyftar tjejer: 

 Noruega: 18 años, stark, lång, glad 

 Dinamarca: 20 años, starkare, längre, gladare 

 Suecia: 22 años, starkast, längst, gladast 

 

Hundar 

 Pepe: trött, liten, brun 

 Loco: tröttare, mindre, brunare 

 Chico: tröttast, minst, brunast 

49 

Teckning av Antonia som pratar i telefon med Miguel. Han sitter på en pub och tittar på 
fotboll tillsammans med Martín, Oliver och Sara. 

67 

Teckning av en bar det där finns flera människor. Vid ett bord sitter en ung kvinna bredvid 
en tjock, förälskad äldre man. 

Vid ett bord sitter tre killar. En äter, en studerar, en dricker öl och pratar i mobilen. Han 
som studerar är mullig och dricker kaffe. 

Mellan borden står en servitör. Han är lång och smal och ser irriterad ut. 

112 

4 teckningar 

- 2 killar pratar i telefon. 



8 

 

- 2 killar går mot en biljettlucka. Då kommer det en fotboll i luften. 
- En kille går mot bussen. 
- En kille köper en glass. 
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